
Tantárgyleírás 
 
Állami és közigazgatási ismeretek 

• Kód: PM-TURNM269 
• Szemeszter: 1 
• Kreditszám: 2 
• Órák száma (ea/gy/lab): 1/0/0 
• Számonkérés módja: vizsga 
• Előfeltételek: 
• Tantárgy felelős: Simon Mária 
• Tantárgy koordinátor: Kovács Éva 

Rövid leírás: 
Az alkotmány helye, szerepe a magyar jogrendszerben. Az alkotmány által szabályozott 
társadalmi viszonyok. Az alapvető állampolgári jogok és kötelezettségek. Az Országgyülés, a 
kormány és az önkormányzatok feladat- és hatásköre. Az államigazgatási eljárás szabályai. 
Ügyvitel, ügyintézés, iratkezelés az államigazgatási eljárásban. Továbbá, a közigazgatási 
fogalom, elmélet alapjai. A közigazgatási szervek. A közigazgatási eljárás. A 
településrendezéshez kapcsolodó szakigazgatási feladatok és azok jogi háttere. Az 
ingatlannyilvántartás. Regionális politika és közigazgatás. Az Európai Unió jogrendszerének 
közigazgatási aspektusai. 
Általános követelmények: 
A foglalkozásokon minimum 70%-os részvétel, zárthelyi dolgozatok, beadandó feladatok 
teljesítése 
Cél: 
A tárgy oktatásának célja, hogy a hallgatókat felkészítse a magyar jogrendszerben való 
eligazodásra különös tekintettel az önkormányzati feladatokra, valamint megismertesse a 
hatályos közigazgatási jog szabályozását. 
Módszer: 
Projektoros vetítés - előadások tartása 
Irodalom: 
1. Visegrády Antal: Jogi alaptan PTE ÁJK 1996 
2. Petrétei József: Az alkotmányos demokrácia alapintézményei. Dialóg Campus Kiadó 
Budapest - Pécs 2009. 
3. Ivancsics Imre: Önkormányzati közigazgatás. Pécs 2001 
4. Ivancsics Imre – Fábián Adrián: A közigazgatás szervezeti és intézményrendszere. PTE 
ÁJK, Pécs 2008. 
5. Ivancsics Imre: A közigazgatási hatósági eljárás. PTE ÁJK, Pécs 2009. 
6. Fábián Adrián: Az önkormányzati jogalkotás fejlődése és fejlesztési lehetőségei. IV. és V. 
fejezetek. Dialóg-Campus, Budapest-Pécs 2008. 
Követelmények, pótlások: 
Követelmények a szorgalmi időszakban: 
Az előadásokon és a gyakorlatokon kötelező a jelenlét, a kreditrendszerű TVSZ előírása 
szerinti részvétel, a hiányzásba a betegség okán értendő hiányzások is beszámítanak! Az 
ellenőrzés katalógussal történik! 
Az aláírás megadásának feltétele a szorgalmi időszakban két zárthelyi dolgozat megírása a 
szorgalmi időszak hetes programtervének megfelelően. 
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Írásbeli vizsga, a tesztfeladatok minimum 51 %-os teljesítése a PTE TVSZ 40. § (3) szerint és 
az egyéni prezentációk éredemi összeállítása és bemutatása összesített értékeléssel. 
A feladatok bármelyikének nem teljesítése, vagy eredménytelen teljesítése a 
vizsgaidőszakban szóbeli kollokvium során pótolható, illetve javítható, az ETR rendszerben 
felajánlott időpontokban. 



A jegykialakítás szempontjai:  
0-59 elégtelen 
60-70 elégséges 
71-80 közepes 
81-90 jó 
91-100 jeles 
 
Az itt nem szabályozott kérdésekben a „Tanulmányi és vizsgaszabályzat” rendelkezései az 
irányadóak. 
 
Program (előadás): 
Tematika 
1. Alapfogalmak, jog, jogalkotás, jogforrások rendszere 
2. Az alkotmány helye, szerepe a magyar jogrendszerben. Az alkotmány által szabályozott 
társadalmi viszonyok. Az államhatalom megoszlásának elve, Alkotmányvédelem 
3. Az alapvető állampolgári jogok és kötelezettségek 
4. Az Országgyülés, a Kormány, a Bírói és Ügyészi Szervezetek működése, feladat és 
hatásköre 
5. Zárthelyi dolgozat 
6. Az önkormányzati rendszer, alapjogok, az önkormányzat szervei, a helyi önkormányzás 
általános szabályai 
7. A közigazgatás intézményrendszere, közigazgatási fogalom elmélet alapjai 
8. Az államigazgatási eljárás alanyai, hatáskör, illetékesség, Az államigazgatási eljárás 
szabályai. 
9. A közigazgatási szervek. A közigazgatás hatósági eljárás fogalma, jogorvoslat, végrehajtás. 
Ügyvitel, ügyintézés, iratkezelés az államigazgatási eljárásban 
10. A településrendezéshez kapcsolodó szakigazgatási feladatok és azok jogi háttere. Az 
ingatlannyilvántartás. Az Építéshatóság működése 
11. Külsős, szakspecifikus szakmai előadások  
12. Regionális politika és közigazgatás. Az Európai Unió jogrendszerének közigazgatási 
aspektusai 
13. Zárthelyi dolgoazt 
14. Pótlás - értékelés 
 
A félév tematikájával és feladataival kapcsolatos információk elérhetőek: 
ETR CooSpace-n keresztül  
 
Konzultációs lehetőségek: 
Előadásokon, valamint szerdánként 8:30 - 9:30 között személyesen: 
PTE PMMIK Pedagógia Tanszék 
Rókus u. 2. K épület, 1. emelet 
Elérhetőségek:  
E-mail: kovacs.eva@pmmik.pte.hu 
 
 
Pécs, 2014. augusztus 25. 
 
 
Készítette: 
Kovács Éva 


